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Študij 

• Zimski semester se prične v sredini septembra in traja do sredine januarja. 

• Na voljo so intenzivni predmeti v angleščini, ki obsegajo 10 ur (2 uri na dan, 5 

dni) in so vredni 3 ECTS. Prisotnost je obvezna. 

• Fakulteta ponudi tudi nekaj rednih predmetov, ki se izvajajo v angleščini in so 

vredni 6 ECTS (dodiplomski) ali 7 ECTS (podiplomski predmeti). 

• Pri predmetih je ocenjevanje odvisno od profesorja, lahko gre za pisanje 

seminarske naloge ali izpit. 

• Ocene imajo od 1 do 20, pri čemer je 10 pozitivno ter ocen 18, 19 in 20 praktično 

ne dajejo. Za njih ocene niso bistvene, pomembno je samo, ali narediš ali ne. Po 

pretvorbi ocen v slovensko lestvico to praktično pomeni, da več kot 9 ni mogoče 

dobiti. 

 



Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  
 

• http://www.fd.ul.pt 

• Koordinatorka je Dra. Rosa Guerreiro (erasmus@fd.ul.pt);  

• Znanje portugalščine ni potrebno! 

 

http://www.fd.ul.pt
http://www.fd.ul.pt


Stanovanje 

• Cene dvoposteljne sobe se gibajo okoli 200 € na osebo.  

• Cene enoposteljne sobe med 300€ - 400 €. 

• Priporočava, da si najdete namestitev v predelih Baixa, Cais do Sodre, Avenida 

da Liberdade in Marques Pombal. 

• V stanovanjih ni centralnega ogrevanja, greje se le z majhnimi električnimi 

radiatorji, zato bodite pozorni, ali imate stroške že vključene v najemnino. 

 
 
 



• Cene v trgovinah so načeloma primerljive oz. nižje kot cene v Sloveniji. 

• Cene v restavracijah so prav tako primerljive kot cene v Sloveniji. 

• Študentskih bonov ne poznajo, študentje si večinoma kuhajo doma. 

• Mesečna vozovnica stane 37€  in velja za vse metroje, avtobuse in tramvaje. 

Stroški 



Prosti čas oz. obštudijske dejavnosti 

• Veliko študentskih organizacij, ki ponujajo tečaje srfanja, druge dejavnosti in 

veliko zabav.  

• Študentske organizacije predvsem na začetku semestra ponujajo veliko različnih 

izletov, ki pa jih odsvetujeva, saj je veliko boljša in cenejša opcija, da se na izlete 

odpravite individualno oz. v lastni režiji. 

• Lizbona je dobra točka za potovanja, saj ponuja nizkocenovne lete po celi Evropi 

in tudi na prelepe točke Portugalske (Madeira, z aprilom tudi na Azorske otoke) 

• Nujen je obisk bližnjih plaž, predvsem Costa da Caparica, kjer se poletno vreme 

prične že marca in traja do začetka novembra. 

• Nočno življenje v Lizboni je zelo živahno, pijača pa je občutno cenejša kot v 

Sloveniji. 

 



Prevoz 

•  TAP Portugal iz Zagreba ali Benetk, Erasmus študentom omogoči brezplačen 

dodatni kovček prtljage (10kg) ali Ryanair/Easyjet iz Milana 

 



• Portugalci so izjemno počasni in neučinkoviti, moto tamkajšnjega življenja je 

"No stress”. 

•  Izmenjavo v Lizbono priporočava vsem študentom, ki jim na prvem mestu ni 

pridobiti čimveč pravnega znanja, ampak tistim, ki si želijo uživati v toplem 

vremenu, se odpočiti in preživeti nepozabnih 5 mesecev. 

"No stress"  



Za več informacij naju lahko kontaktirate na email 

teja.kusar@gmail.com in evaa.paulini@gmail.com 


